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W dniu 11 września 2009 r., na za-
proszenie Detlefa Vierta - szefa Nie-
mieckiego Czerwonego Krzyża  
w Schwedt nad Odrą, Wicestarosta 
Pyrzycki - Jarosław Stankiewicz, 
Pełnomocnik Starosty ds. Zdrowia  
i Opieki Społecznej - Mariusz Ma-
rek Przybylski oraz dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Pyrzycach  
z siedzibą w Żabowie - Urszula Ko-
nopnicka wraz z kadrą kierowniczą 
DPS-u uczestniczyli w obchodach 
10-lecia Domu Opieki w Schwedt. 
Bogata oprawa artystyczna i ciepłe 
przyjęcie przez gospodarzy sprawi-
ło, że relacje polsko-niemieckie zostały 
zacieśnione. Wizyta delegacji z naszego 
powiatu, na tak ważnej uroczystości, 
jest efektem podjętej współpracy zwią-

zanej z zamiarem wspólnego uczestnic-
twa w programie współpracy transgra-
nicznej INTERREG IV A. Z chwilą 
otwarcia naboru wniosków, strony przy-

stąpią do wspólnych działań. Ak-
tualnie planowany jest pierwszy  
z projektów, którego tematem 
przewodnim będzie budowanie 
partnerstwa polsko-niemieckiego, 
nabywanie wśród młodzieży 
świadomości obywatelstwa euro-
pejskiego, wymiana praktycz-
nych doświadczeń oraz przeła-
mywanie bariery językowej. Po-
wyższy projekt zakłada wspólną 
wymianę dziesięcioosobowych 
grup na okres ok. 14 dni, co sta-
nowić będzie podstawę długofa-
lowej współpracy pomiędzy pol-

skimi i niemieckimi ośrodkami partner-
skimi. 

R.P. 

MAGDALENA BARA ŃSKA 
Jest uczennicą trzeciej klasy tech-

nikum zawodowego Zespołu Szkół 
Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Pyrzycach kształcące-
go w zawodzie technik ekonomista. Jej 
wychowawczynią jest mgr Małgorzata 

Mierzwa. W roku szkolnym 2008/2009 
uzyskała średnią ocen 5,25 i wzorowe 
zachowanie. 
Swoją przyszłość od zawsze wiązała 
z ekonomią. Z tego też powodu posta-
nowiła uczyć się w ZS Nr 2 RCKU. 

Uważa, że ten kierunek pozwala jej 
rozwijać swoje zainteresowania, 
a szkoła stwarza jej doskonałe warunki 
na lepszą przyszłość. Nauka sprawia jej 
wielką radość, do szkoły chodzi 
z ochotą i uśmiechem na twarzy. Bierze 
udział w wielu konkursach, zajmując 
wysokie lokaty m.in.: I miejsce 
w Konkursie Gminnym Wiedzy 
o Samorządzie gminnym, powiatowym 
i wojewódzkim, II miejsce w Gminnym 
Konkursie Wiedzy Konsumenckiej. 
Magda lena to mi ła,  uprzejma 
i zdyscyplinowana osoba, która zawsze 
służy pomocą innym. Lubi rozwiązywać 
zadania z rachunkowości i statystyki. 
Swoją przyszłość wiąże właśnie 
z ekonomią. Najbliższe plany to zdanie 
pomyślnie matury i egzaminów zawo-
dowych. 
 
MICHAŁ OGRODNIK  
Jest uczniem klasy drugiej Zespołu 
Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich 
w Pyrzycach o profilu humanistyczni-
publicystycznym. Jego wychowawcą 
jest mgr Joanna Sytnik. W roku szkol-
nym 2008/2009 uzyskał średnią ocen 
5,21 i wzorowe zachowanie. 
W przyszłości planuje studiować prawo 
i historię. Zastanawia się nad psycholo-
gią, dlatego też wybrał profil humani-
styczno-publicystyczny w pyrzyckim 
liceum. Uważa, że ten kierunek wspa-

niale rozwija jego zainteresowania pra-
wem i językiem polski. W wolnym cza-

sie gra na organach, keyboardzie 
i prowadzi liczne imprezy kulturalno-
sportowe. 
Michał jest uczynny, pracowity można 
rzec, że „wszędzie go pełno”. Jego ma-
rzeniem jest mieć kancelarię notarialną 
i uczyć w szkole.  

P.L. 

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW  

10-LECIE DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W SCHWEDT 
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W dniu 8 września 2009 r. w Szpitalu 
Powiatowym w Pyrzycach zainauguro-
wała działalność poradnia medycyny 
sportowej. W otwarciu uczestniczyli 
przedstawiciele władz lokalnych, dyrek-
tor szpitala, lekarze oraz prezesi klubów 
sportowych działających na terenie na-
szego powiatu. Poradnia została utwo-
rzona z inicjatywy Starostwa Powiato-
wego w Pyrzycach. Podstawowym ce-
lem powołania takiej placówki było 
ułatwienie młodzieży uprawiającej 
sport, dostępu do lekarza medycyny 
sportowej. Dotychczas, aby wykonać 
specjalistyczne badania trzeba było je-
chać na przykład do Szczecina. Pomoc 
finansowa przeznaczona na wyposaże-
nie poradni została przekazana przez 
wszystkie jednostki samorządu teryto-
rialnego Powiatu Pyrzyckiego. Ze stro-
ny powiatu było to 15 tys. zł, Gmina 
Pyrzyce przekazała 10 tys. zł, Gmina 
Lipiany - 3,5 tys. zł, a Gminy: Bielice, 
Kozielice i Warnice po 3 tys. zł. Z tych 
środków zakupiono elektrokardiograf, 
spirometr, cykloenergometr i zestaw do 

badań antropometrycz-
nych. Usługi medyczne 
wykonywane przez po-
radnię są finansowane 
przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. Badania 
wstępne, okresowe  
i kontrolne dla sportow-
ców w wieku do 23 lat, 
są bezpłatne. Wstępne 
badania lekarskie prze-
prowadza się dzieciom  
i młodzieży do ukończe-
nia 21. roku życia, ubie-
gającym się o orzeczenie 
lekarskie do uprawiania 
określonej dyscypliny sportu, a okreso-
we badania lekarskie przeprowadza się 
dodatkowo zawodnikom pomiędzy 21.  
a 23. rokiem życia. Kontrolne badania 
lekarskie przeprowadza się zawodni-
kom, którzy podczas uprawiania sportu 
doznali urazu. Po przeprowadzeniu ba-
dań lekarskich, wydaje się orzeczenie 
lekarskie o zdolności do uprawiania 
określonej dyscypliny sportu. Skierowa-

nie na badania, wydaje 
lekarz podstawowej 
opieki zdrowotnej,  
a przeprowadza je 
lekarz specjalista  
w dziedzinie medycy-
ny sportowej. Każdy 
zawodnik przed do-
puszczeniem do roz-
grywek musi się oka-
zać aktualnymi bada-
niami lekarskimi, któ-
re najczęściej należy 
wykonać, co 6 miesię-
cy. Przeprowadzenie 
badania dla jednej 

osoby zajmuje, co najmniej 45 minut. 
W związku z tym w ciągu jednego dnia 
z usług poradni może skorzystać nie-
wielka grupa sportowców, a w jednym 
czasie na badania udaje się cała druży-
na. Dlatego opracowywany jest system 
rejestracji, który zapewni takie dopaso-
wanie terminów badań, aby nie tworzy-
ły się kolejki. 

P.L. 

II Wojna Światowa – wydarzenie odle-
głe w czasie, a jednak wciąż żywe. Ży-
we w pamięci pokolenia, które było jej 
uczestnikiem i świadkiem. Żywe rów-
nież dla nas, którzy te straszne dni zna-
my jedynie z opowieści ojców, dziad-
ków oraz lekcji historii. Wrzesień koja-
rzy się wszystkim z zakończeniem wa-
kacji, rozpoczęciem roku szkolnego, 
cudownym babim latem. Nie zawsze tak 
było – nie możemy zapomnieć tego, co 
wydarzyło się we wrześniu 1939 roku. 
Był taki wrzesień … ciepły i tragiczny. 
11 września w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach 
odbyły się Powiatowe Obchody 70-
rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 
uczczono koncertem „Był taki wrze-
sień”. Przeminął koszmar wojny, ale 
nadal jest w nas lęk i niepokój przed 
utratą tego, co nam najbliższe. Uroczy-
stość poświęcona była wydarzeniom 

sprzed siedmiu dekad, okupionym cier-
pieniem dziesiątków istnień ludzkich. 
Podczas obchodów Starosta Pyrzycki 

Wiktor Tołoczko przekazał podzięko-
wania członkom Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych za 
ofiarną służbę, żołnierski trud wniesio-
ny w bojach o wolną Polskę i rozwój 
naszej Ojczyzny. Podziękowania otrzy-
mali: Maria Łodygowska, Krystyna 
Ciszek, Krystyna Jakrzewska, Kazi-
mierz Gortych, Stefan Olejniczak, Se-
weryn Senderek, Witold Żabski, Piotr 
Dziemaszkiewicz oraz Przewodniczący 
ZK RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych Leszek Kowalski. Po wręczeniu 
honorowym gościom podziękowań, 
wysłuchano przygotowanego koncertu. 
W pierwszej części zaprezentowali się 
uczniowie Pyrzyckiej Szkoły Muzycz-
nej I Stopnia: Natalia Haręża, Nikola 
Haręża, Hanna Kołoszycz, Justyna Ro-
bak, Karolina Maciewicz, Antoni 
Chmielnicki oraz Wiktor Ławicki. 
Wiersze o tematyce wojennej zaprezen-
towały uczennice ZS Nr 1 w Pyrzycach: 
Paula Golczyk, Natalia Ludwiczak 
i Magdalena Stasiak. O koszmarze tam-

tych dni opowiedziała również 
Magdalena Wincenciak. Natomiast 
w nostalgiczny nastrój wrześniowego 
wieczoru wprowadziły słuchaczy Ad-
rianna Ziarkowska i Anna Szymoniak 
z Zespołu „Young Stars”. 
W kolejnej części zaprezentowała się 
Kapela Podwórkowa „Bez zagrychy” 
wykonując kultowe szlagiery z filmu 
„Zakazane piosenki” - „Siekiera, moty-
ka” oraz „Teraz jest wojna”. Zwieńcze-
niem wieczoru był występ Zespołu roc-
kowego „Empty Space” działającego 
przy Pyrzyckim Domu Kultury. Utwo-
ry, które zostały wykonane były prote-
stem przeciwko wojnie oraz mówiły 
o codziennej walce o wolność i godność 
człowieka. Koncert poprowadził uczeń 
ZS Nr 1 w Pyrzycach Michał Ogrodnik. 
Nigdy nie wyrzucimy z pamięci lat woj-
ny, okrucieństwa wobec drugiego czło-
wieka, jak również grozy wojny 
i okupacji. Historio, choć byś była naj-
okrutniejsza trwaj w pamięci! 

W.B.D. 

POWIATOWE OBCHODY 70-ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ  

PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ 
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Dzień 29. sierpnia 2009 r. był 
dniem corocznego Święta Plo-
nów, często też określanego mia-

nem dożynek.  W Gminie Bielice 
wszakże, w tym roku dzień ten przy-

brał nazwę o szczególnie pięknych ko-
notacjach – Święto Chleba. Radość 
przynależna obchodom swojego święta, 
pozwoliła rolnikom oderwać się na 
chwilę od ciężkiej, choć szlachetnej 
pracy i codziennych trosk. A działo się 
tak wiele. W uroczystościach rozpoczę-
tych mszą św. w chabowskim kościele 
uczestniczyło, oprócz władz Gminy 
Bielice z Wójtem Zdzisławem Twar-
dowskim na czele, radnych Rady Gmi-
ny Bielice, sołtysów, proboszczów Pa-
rafii Bielice i Stare Czarnowo, wielu 
zaproszonych spoza gminy gości. Przy-
byli więc Wicestarosta Pyrzycki Jaro-
sław Stankiewicz, p.o. dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych Ireneusz Pawłow-
ski, poseł na Sejm RP Bartosz Arłuko-
wicz, senator RP Jan Olech, komendant 
policji z Pyrzyc Marek Lenkiewicz, 
delegacja Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej, Lasów Państwowych, 
związków łowieckich. Zachodniopo-
morską Izbę Rolniczą reprezentował 
prezes Edward Sadłowski. W czasie 
trwania mszy św. przed kościołem stały 
przyniesione tu przez sołectwa prze-
piękne wieńce dożynkowe, poświęcone 
przez kapłana po wyjściu z kościoła,  
a następnie przeniesione na plac główny 
uroczystości, w pobliże estrady. Po za-
kończeniu uroczystości kościelnych 
Wójt Zdzisław Twardowski wraz z naj-
starszą mieszkanką Chabowa Zofią Ne-
izmak i sołtysem Chabowa Jackiem 
Pawlusem, dokonał odsłonięcia tablicy 
upamiętniającej 830 rocznicę powstania 
Chabowa, kreśląc w kilku zdaniach hi-
storię tej miejscowości. Tablicę tę za-
mocowano na wielkim głazie przed 

wejściem na teren przykościelny, a zo-
stała ona pomyślana w ten sposób, że 
przez przytoczenie wszystkich dawnych 
nazw Chabowa, występujących w źró-
dłach historycznych, sama staje się nie-
jako „krótkim podręcznikiem historii”. 
Przecięto również wstęgę, poświęcono  
i oddano do użytku świeżo wybudowa-
ny bezpieczny i piękny, prawdziwie 
wzorcowy plac zabaw, ku uciesze na-

szych milusińskich, którzy natychmiast, 
skwapliwie i z radością skorzystali  
z możliwości, jakie stwarza ten przyby-
tek. Wraz z nim otwarto dla ludności 
boisko sportowe, które stało się w tym 
dniu miejscem imprezy. Po przejściu na 
wzniesioną tam scenę, rozpoczęła się 
część oficjalna Święta Chleba. Gospo-
darz– Wójt Gminy Bielice powitał 
wszystkich gości, rolników i ich rodzi-
ny, wszystkich przybyłych z terenu 
gminy i spoza niej. Podziękował za 
wielki trud włożony w pracę na roli, 
wyraził wdzięczność nas wszystkich za 
efekty tego trudu. W podobnym tonie 
wypowiedzieli się poseł Arłukowicz  
i Wicestarosta Pyrzycki. Życzyli oni 
rolnikom wiele zdrowia i satysfakcji  
z pracy, jak również przyjemnej zabawy 
w dniu ich święta. Starostowie Święta 
Chleba - Irena Kołodziej i Tadeusz Ła-
peciński wręczyli Wójtowi dorodny 
bochen chleba wypieczony z mąki  
z tegorocznych zbiorów, a Wójt - dobry 
gospodarz, wespół z Sekretarz Gminy 
Kamelą Wilczyńską oraz przedstawicie-
lami władz gminnych, dzielił sprawie-
dliwie ten chleb pomiędzy uczestników 
uroczystości. Ogłoszone zostały trzy 
konkursy: „Na najładniejszy wieniec 
dożynkowy”, „Najatrakcyjniejsze sto-
isko” i konkurs pod nazwą „Chleb 
wczoraj i dziś”. Komisja konkursowa, 
pod przewodnictwem Wójta i dyrektora 
ZSP w Bielicach Małgorzaty Worono-
wicz, oceniła bardzo wysoko prawdziwe 
dzieła sztuki, a spośród ośmiu wieńców 
poszczególnych sołectw największe 
uznanie wzbudził (zgodnie z ogólnym 
odczuciem) wieniec-traktor z Linii,  
w całości sporządzony z „tego, co uro-
dziła ziemia”, w tym również z użyciem 
wiązek lnu - tak bardzo przecież pol-
skiej rośliny, niestety dziś sprowadzonej 
na margines upraw rolniczych. Naja-
trakcyjniejszym stoiskiem i najsmacz-
niejszym chlebem wypieczonym we-
dług staropolskiej receptury mogło po-
szczycić się stoisko Koła Gospodyń 
Wiejskich „Chabowianki”. Na tym sto-
isku zachwycał nie tylko chleb, ale 
przepięknie wyeksponowane inne spe-
cjały, od nalewek i wina oraz smalcu 
rozpoczynając. Doprawdy była to uczta 
nie tylko dla zmysłów smaku i węchu, 
ale i dla wzroku, gdyż dostarczała rów-
nież wrażeń i przeżyć estetycznych. Na 
uwagę zasługiwało także stoisko Sołec-
twa Parsów prowadzone przez Edytę 
Assmann, która nie tylko wypiekła 
smaczny chlebek, ale przede wszystkim 
wystawiła wytwory rękodzieła arty-
stycznego, a zwłaszcza tkane obrazy, 
makatki i haftowane serwety, wśród 

których prawdziwym rarytasem była 
mała serwetka z oryginalnym „haftem 

pyrzyckim” według własnego projektu 
twórczyni. Poza konkursem wystawili 
swoje wyroby m.in.: piekarnie ze Swo-
chowa i gościnnie ze Starego Czarnowa. 
Zachwycała rozmaitość eksponowanego 
pieczywa i apetyczny wygląd. Nie 
chciało się wierzyć, że „chleb nasz po-
wszedni” może przybrać takie niepo-
wszednie kształty. Doprawdy, nie byle 
jakim piekarzem trzeba być, żeby stwo-
rzyć takie arcydzieła. W to Święto Chle-
ba każdy mógł znaleźć coś dla siebie.  
I nie należy mieć tu na myśli tylko dar-
mowego poczęstunku bigosem, gro-
chówką i piwem, ale przede wszystkim 
możliwość nasycenia wzroku pięknymi 
eksponatami czy jakże pięknie udekoro-
wanymi potrawami. Całość gminnej 
uroczystości dopełniały konkursy 
(ubijania piany czy przetaczania ciągni-
kowej opony przez „strongmanów”)  
i program artystyczny na wzniesionej 
scenie. Oklaskiwano występy dziecię-
cych zespołów: tanecznego – „Akcent”  
i wokalnego - „Alabama”, ale także 
zespołów „dorosłych”: „Calimera”  
z Cedyni, „Jutrzenka” z Przelewic,  
a także artystów z Klubu Garnizonowe-
go ze Stargardu Szczecińskiego. Dzieci 
rozbawiali aktorzy z teatru „Pleciuga”. 
Trzeba przyznać, że czynili to profesjo-

nalnie. Świetny dowcip i umiejętność 
nawiązania kontaktu z młodym odbior-
cą, a także wciągnięcie do zabaw rucho-
wych i sprawnościowych garnącej się 
tłumnie dziatwy, zagwarantowało  
w efekcie pyszną rozrywkę. Nasze po-
ciechy były oczarowane. Zabawę do 
białego rana przerywała dwukrotnie 
straszna ulewa, która rozpędzała na ja-
kiś czas uczestników, ale ci zaraz wra-
cali, gdy tylko nawałnica przetoczyła 
się poza Chabowo. Jeszcze raz żywot-
ność mieszkańców naszej gminy za-
triumfowała nad siłami natury. Bo nie-
straszna chmurna, chłodna noc, gdy  
w Święto Chleba radości moc!  

J.K. 

ŚWIĘTO CHLEBA W CHABOWIE 
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12 września na boisku sportowym  
w Warnicach odbyły się Dożynki Gmin-
no-Parafialne. Uroczystość rozpoczęła 
się otwarciem wyremontowanego bo-
iska. Biało-czerwoną wstęgę przecinali: 
Wicestarosta Pyrzycki Jarosław Stan-
kiewicz, Wójt Gminy Warnice Ireneusz 
Szymański, Proboszcz Parafii Warnice 
ks. Piotr Ilnicki, Przewodnicząca Rady 
Gminy Maria Rzadkowska, lokalny 
działacz sportowy Leszek Nawrot oraz 
piłkarze Pogoni Szczecin – Maciej Sto-
larczyk i Marek Walburg. Ksiądz pro-
boszcz poświęcił boisko, następnie Wójt 
powitał wszystkich zebranych. W swym 
przemówieniu podziękował rolnikom za 
ciężką pracę na roli, za trud codzienne-
go wysiłku, za ten chleb, który każdego 
dnia leży na naszych stołach. Okazał 

zrozumienie w sprawie rozczarowania 
cenami w skupach. Podsumowując swo-
je wystąpienie, wyraził nadzieję na lep-
szy los rolnika polskiej wsi. Następnie 
Wójt zaprezentował wszystkim nowe 
logo gminy. Przedstawił symbol i wyra-
ził nadzieję na pozytywne skojarzenia  
z tym znakiem. Następnie starostowie 
dożynek – Małgorzata Samson oraz 
Władysław Nowicki złożyli na ręce 
gospodarza gminy chleb, jako symbol 
tegorocznych plonów. Wójt przekazał 
chleb do poświęcenia proboszczowi 
oraz poprosił o mszę świętą dziękczyn-
ną. Podczas mszy św. złożone zostały 
dary – owoce, warzywa, pieczywo. Po 
mszy poświęcony chleb został przeka-
zany Wójtowi Gminy, którym gospo-
darz podzielił się ze wszystkimi zgro-
madzonymi. Po mszy św. odbył się kon-
kurs wieńców dożynkowych. Komisja 
pod przewodnictwem Sekretarz Gminy 
Pani Werstak, wyłoniła zwycięzcę.  
W tym roku najpiękniejszy wieniec 
wykonało Koło Gospodyń Wiejskich  
z Zaborska. Gratulujemy! Po konkursie 
wieńców nastąpił blok rekreacyjno-
sportowy. Rozpoczął się konkursem 
rzutów karnych VIP-ów. Mimo wizyto-
wego obuwia i braku strojów sporto-
wych panowie bardzo chętnie wzięli 

udział w konkursie. Królem strzelców 
został Wicestarosta Pyrzycki Jarosław 
Stankiewicz. Wójt Gminy Ireneusz Szy-
mański wręczył zwycięzcy statuetkę 
oraz koszulkę z logo naszej gminy. Ko-
rzystając z okazji Jarosław Stankiewicz 
wygłosił przemówienie do rolników 
oraz wszystkich mieszkańców na-
szej gminy. Następnie na scenie 
pojawił się zespół śpiewaczy Bie-
siada z Warnic z powitalną piosen-
ką dożynkową. Po występie nad-
szedł czas na konkursy dla dzieci 
oraz mecz na nowym boisku – Bry-
za Reńsko kontra Gmina. Ta roz-
grywka zakończyła się remisem  
2-2. Podczas meczu na scenie poja-
wiły się dzieci z SP w Warnicach, 
które zaprezentowały piosenki m.in. 

Serduszko puka w rytmie cza-
cza. Dumni rodzice okupowali 
scenę, a wszyscy chcieli sobie 
zrobić zdjęcie z dzieciaczkami, 
które na tę okazję pięknie się 
ubrały i przygotowały akcesoria 
sceniczne. Dziękujemy Małgo-
rzacie Synoś za przygotowanie 
zespołu do występu. Wszystkie 
sołectwa przygotowały niespo-
dziankę dla gości sobotniej uro-
czystości. Panie, po gospodarsku 
przygotowywały poczęstunek dla 
wszystkich. Były pierogi, gro-
chówka, bigos, żurek, swojska 

kiełbasa, ciasta, sałatki i mnóstwo in-
nych pyszności. Pomimo ogromnych 
zapasów wszystko zniknęło w mgnieniu 
oka! W bloku artystycznym dla dzieci 
wystąpili aktorzy z Fundacji Pogotowie 
Teatralne. Przyjechali ze Szczecina  
z  p r o g r a m e m  r o z r y w k o w o -
edukacyjnym przygotowanym dla dzie-

ci. Oprócz bajek i skeczów pełnych 
humoru przeprowadzili także konkursy 
dla dzieci i konkurencje rodzinne. Po 
występie aktorów przyszedł czas na 
rozstrzygnięcie Wakacyjnego Konkursu 
Fotograficznego i wręczenie nagród. 
Maria Rzadkowska, Przewodnicząca 
Rady Gminy, a także przewodnicząca 
komisji konkursowej wręczyła nagrody 

i dyplomy wszystkim, którzy 
wzięli udział w konkursie. Pra-
cownicy Urzędu Gminy przygoto-
wali ekspozycję wszystkich fotografii 
złożonych w konkursie, można je było 
obejrzeć i poczuć wakacyjny klimat 

zabawy i beztroski. Po konkursach dla 
dzieci przyszedł czas na konkursy dla 
dorosłych. W zabawie dla zgranych par 
- „biegi w pantalonach” wygrała nasza 
Sekretarz wraz z małżonkiem. Konkurs 
dla pań - „macanie jajek w sianie”, czyli 
wybieranie 20 jaj spod słomy w pudle, 
wzbudził chyba najgorętsze emocje - 
słoma aż fruwała, tak bardzo panie 
chciały znaleźć wszystkie jajka, które 
niesforna kura zniosła w pudle ze sło-
mą. Na koniec - konkurs dla prawdzi-
wych mężczyzn, którzy nigdy nie pła-
czą. Fachowe krojenie cebuli od razu 
znalazło chętnych i było ostatnim  
w bloku rekreacyjno-rozrywkowym. 
Wszyscy uczestnicy zabaw dla dzieci  
i dorosłych otrzymali wyjątkowe nagro-
dy, których nie można nigdzie kupić: 
koszulki, smycze i długopisy z napisem 
Gmina Warnice oraz z kolorowym logo 
cieszyły się dużym powodzeniem. Do-
datkowo zdobywcy wszystkich pierw-
szych miejsc otrzymali atrakcyjne na-
grody rzeczowe. Po godz. 19 nadszedł 
czas na zabawę taneczną do późnej no-
cy; tegoroczne Dożynki Gminno-
Parafialne z pewnością można zaliczyć 
do udanych! Dziękujemy sponsorom  
i wszystkim, którzy przyczynili się do 
udekorowania placu, pomocy w prze-
prowadzeniu imprezy i jej uświetnieniu 
tak, aby ten dzień był prawdziwie wy-
jątkowy: Mariola i Jerzy Mielczarkowie 
- Bar MAK Obryta, Zenon Bogalecki - 
PPH Bard Sp. z o.o.  Warnice, Piotr 
Bęćkowski - PHU IMPEX Warnice, 
Lidia i Rafał Szczęsnowiczowie - Za-
kład Usługowy DROGBUD Piła, Anna 
Augustyniak - Sklep Nie wszystko po 5 
zł Pyrzyce, Danuta Mońka Sołtys War-
nic, Jan Rutkowski z Wierzbna. 

UG Warnice 

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE W WARNICACH 
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Dnia 23 września 2009 r. odby-
ły się uroczystości dożynek 

gminnych. Starostami dożynek 
byli: Sylwia Janik z Lipian oraz Sta-
nisław Brylewski z Nowic. W progra-
mie uroczystości dożynkowych było 
między innymi: 
- wręczanie chlebów dożynkowych, 
koszy od ogrodów działkowych oraz 
darów  
- wystąpienie Burmistrza Lipian 
Krzysztofa Boguszewskiego, Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Mariusza 
Przybylskiego i Starosty Pyrzyckiego 
Wiktora Tołoczko oraz odprawienie 
mszy dożynkowej,   
- podziękowanie za pracę oraz pożegna-
nie księdza wikariusza Janusza Miesz-
kowskiego, 
- podsumowanie konkursu na najładniej-
szy wieniec dożynkowy.  
Komisja przyznała nagrody za zajęcie 
trzech pierwszych miejsc: I miejsce - 
Stanisław Brylewski z sołectwa Nowice, 
II miejsce - Jadwiga i Waldemar Kujaw-
scy z Będzina, III miejsce Alicja Tokarz 

z Jedlic oraz nagrody za udział w kon-
kursie dla sołectw: Wołczyn i Jedlice, 
dla dzieci z sołectwa Jedlice, Annie Go-
łębiowskiej i Danucie Gołębiowskiej. Na 
zakończenie uroczystości, Burmistrz 
Lipian, Przewodniczący Rady Miejskiej  
i Starosta Pyrzycki podzielili się chlebem 
dożynkowym z uczestnikami dożynek. 
Uroczystości uświetniły występy zespołu 
folklorystycznego „Giżynianki” z Giży-
na oraz zespołu młodzieżowego pod kie-
rownictwem Małgorzaty Tomaszkie-
wicz.  

UMiG Lipiany 

Dnia 14 września 2009 roku w Auli 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczecinie 
odbyło się uroczyste wręczenie aktów 
nadania stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela dyplomowanego. Gospoda-
rzem spotkania była I Zachodniopomor-
ska wicekurator Oświaty Maria Borecka, 
która osobiście wręczała nauczycielom 
dokument potwierdzający uzyskanie 
awansu zawodowego. 
Stopień awansu zawodowego nauczycie-
la dyplomowanego z placówek oświato-
wych prowadzonych przez Gminę Lipia-
ny otrzymali: Renata Teresa Kostkiewicz 
– nauczycielka w Przedszkolu Miejskim 
im. Kubusia Puchatka, Aneta Binkowska 
– nauczycielka w Zespole Szkół w Lipia-
nach, Krzysztof Trojanowski – nauczy-
ciel w Zespole Szkół w Lipianach. 

UMiG Lipiany 

Dnia 25 sierpnia Burmistrz Lipian gościł 
przedstawicieli władz niemieckiego sto-
warzyszenia  Volkssolidarttät Grimmem-
Stralsund e.V. w osobach: Ramona 
Helm, Klaus Weisie oraz K.H. Swoboda. 
W trakcie wizyty podpisano dokumenty 
aplikacyjne, wspólnie przygotowanego 
projektu  „Języki, kultura, sport – mo-
stem do naszych sąsiadów w Grimmem  
i w Lipianach”, realizowanego w oparciu 
o podpisane wcześniej  umowy partner-
stwa Gminy Lipiany i Volkssolidarttät. 
Projekt zbudowano w celu uzyskania 

dofinansowania, z programu INTERREG 
IV A,  budowy hali sportowej w Lipia-
nach - w kwocie 400 tys. euro oraz adap-
tacji budynku byłego przedszkola  
w Grimmem na międzynarodowe miej-
sce spotkań  w kwocie 357 tys. euro.  
Wniosek o dofinansowanie został przez 
obie strony złożony we Wspólnym Se-
kretariacie Technicznym EWT Pomera-
nii w Löcknitz, w dniu 26 sierpnia  
2009 r.  

UMiG Lipiany 

OTWARCIE BOISKA  

Dnia 15 sierpnia 2009 r. w Wołczynie 
odbyło się otwarcie boiska wiejskiego 
połączone z ogniskiem dla dzieci  
z terenu sołectwa, pieczeniem kiełba-
sek oraz dyskoteką dla mieszkańców. 
Uroczystego otwarcia boiska dokonał 
Burmistrz Lipian Krzysztof Bogu-
szewski oraz proboszcz parafii Batowo 
ks. Krzysztof Jarzynka. Z okazji 
otwarcia młodzież rozegrała inaugura-
cyjny mecz piłki nożnej. Burmistrz 
ufundował dla młodzieży sprzęt spor-
towy. 

UMiG Lipiany 

ZAWODY W ĘDKARSKIE 
 
29 sierpnia 2009 r. Stowarzyszenie 
Lipiański Klub Wędkarski zorganizo-
wało na plaży miejskiej w Lipianach 
„Zawody wędkarskie o puchar Burmi-
strza Lipian”, współfinansowane przez 
Fundację J&S Pro Bono Poloniae - 
program Aktywna wiosna. W imprezie 
udział wzięły osoby w dwóch katego-
riach wiekowych tj. juniorzy i senio-
rzy. Ich zadaniem było złowienie  ryb 
o jak największej masie łącznej. 
 
Juniorzy: 
I miejsce:   Szymon Sidor - 0,780kg 
II miejsce:  Maciej Hawryluk - 
0,720kg 
III miejsce: Justyna Posyniak -  
0,480kg 
Seniorzy: 
I miejsce: Dariusz Jóźwiak - 3,260kg 
II miejsce: Grzegorz Herezo - 2,860kg 
III miejsce: Kazimierz Sofinowki  
i Emil Matjaszko - 2,440kg 
Podczas imprezy juniorzy wzięli 
udział w konkursie wiedzy o wędkar-
stwie: 
I miejsce: Maciej Hawryluk, Szymon 
Sidor  
II miejsce: Oskar Dawczyk  
III miejsce: Damian Posyniak  

DOŻYNKI W GMINIE LIPIANY 

NADANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO 

INTERREG IV A 
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Starostwo Powiatowe w Pyrzycach  
w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy 
otwarty dla wszystkich, 3 kwietnia 2009 
r. rozpoczęło realizację projektu: „Moja 
firma – mój sukces!” Wsparcie dla miesz-
kańców Szczecina oraz powiatu pyrzyc-
kiego i stargardzkiego. Głównym celem 
projektu jest wsparcie osób, zamierzają-
cych uruchomić działalność gospodarczą. 
Projekt obejmuje dwa podstawowe aspek-
ty: wsparcie finansowe oraz szkoleniowo-
doradcze. Istotną rolę we wspieraniu 
przedsiębiorczości w czasie kryzysu go-
spodarczego pełnią samorządy, co pod-
kreślił w swoim przemówieniu Starosta 
Pyrzycki Wiktor Tołoczko, podczas spo-
tkania informacyjnego, które odbyło się 3 
kwietnia br. Przedstawiono również Pro-
jektodawcę - Zachodniopomorskie Sto-
warzyszenie Rozwoju Gospodarczego, 
z którym Starostwo zrealizowało 
w poprzednim okresie programowania 
wiele udanych projektów o podobnej 
specyfice. 
Rekrutacja odbyła się w trzech etapach  
w okresie od kwietnia do maja br. Wstęp-
nej selekcji potencjalnych beneficjentów 
dokonano na podstawie oceny formularzy 
zgłoszeniowych, następnie rozmów kwa-
lifikacyjnych oraz sprawdzając (poprzez 
testy psychologiczne) predyspozycje po-
szczególnych kandydatów do prowadze-
nia działalności gospodarczej. Po prze-
prowadzeniu rekrutacji, Komisja Ocenia-
jąca wyłoniła 15 osób, które 28  
maja 2009 r. rozpoczęły blok szkolenio-
wy. Zajęcia w wymiarze 60 h, przeprowa-
dzono w pyrzyckim Starostwie w siedzi-
bie Powiatowego Centrum Wsparcia 
Przedsiębiorczości. Instruktaż obejmował 
zagadnienia z prawa gospodarczego, mar-
ketingu, finansów, księgowości oraz biz-
nesplanu. W dniu 20 czerwca 2009 r. 

Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, do-
konał uroczystego wręczenia certyfikatów 
ukończenia szkolenia z zakresu zakłada-
nia i prowadzenia działalności gospodar-
czej. Po zakończeniu bloku szkoleniowe-
go, beneficjenci na indywidualnych spo-
tkaniach - rozpoczęli okres tworzenia 
biznesplanu. Dokument ten stanowił nie-
zbędny załącznik do wniosku na sfinanso-
wanie kluczowych wydatków umożliwia-
jących funkcjonowanie nowopowstałego 
przedsiębiorstwa. W dniu 29 lipca o godz. 
14.00 upłynął ostateczny termin składania 
wniosków wraz z kompletem wymaga-
nych dokumentów. 
Wszystkie wnioski o przyznanie dotacji 
na zakup środków trwałych opiewały na 
łączną sumę 401 635 zł, z czego po roz-
patrzeniu ich przez KOW - dotacje przy-
znano 11 osobom, na łączną kwotę 300 
000 zł. Niestety, trzy wnioski nie zostały 
złożone w wymaganym terminie, a jeden 
nie przeszedł pozytywnie oceny meryto-
rycznej. 28 sierpnia uczestnicy projektu, 
zostali poinformowani o wynikach prac 
KOW oraz możliwości otrzymania środ-
ków finansowych. Beneficjenci projektu 
zobowiązani zostali do zarejestrowania  
i rozpoczęcia działalności gospodarczej 
wraz z początkiem września 2009 r. I tak, 
w naszym powiecie zwiększyła się liczba 
firm świadczących m. in. usługi handlo-
we, remontowo-budowlane, kosmetyczne, 

porządkowe i rzemieślnicze. Jed-
nym z warunków przyznania i wy-
płaty dotacji jest podpisanie umowy 
na otrzymanie wsparcia finansowego 
oraz wniesienie zabezpieczenia w celu 
prawidłowego wydatkowania przyzna-
nych środków finansowych. Uczestnicy 
projektu zobowiązani są do prowadzenia 
działalności gospodarczej przez okres 
minimum 12 miesięcy. Przez cały ten 
czas, nowopowstałe firmy będą monitoro-
wane i kontrolowane przez koordynatora 
lokalnego - PCWP. We wrześniu uczest-
nicy programu wchodzą w kolejny etap 
projektu - mogą aplikować o wsparcie 
pomostowe, będące kontynuacją otrzyma-
nego wsparcia finansowego. Z tych środ-
ków przedsiębiorcy będą mogli pokryć 
koszty ZUS/KRUS, administracyjne, 
eksploatacji pomieszczeń, usług poczto-
wych, księgowych, prawnych, drobnych 
materiałów biurowych oraz działań infor-
macyjno-promocyjnych. Oprócz wsparcia 
finansowego, uczestnicy mogą liczyć na 
wsparcie o charakterze specjalistycznym. 
We wrześniu, przez trzy dni odbędą się 
indywidualne konsultacje, które powinny 
zaowocować złożeniem wniosków o pod-
stawowe wsparcie pomostowe. Jednocze-
śnie przewiduje się, że wypłata pierwszej 
transzy, która wyniesie 70% dotacji, na-
stąpi już w październiku. Naszych no-
wych przedsiębiorców czeka jeszcze trud-
na droga do osiągnięcia zamierzonego 
celu. Jednakże przy dotychczasowej de-
terminacji oraz fachowej pomocy udziela-
nej przez PCWP, żywimy nadzieję, że 
firmy wchodzące na rynek będą spełniały 
swoją podstawową funkcję – zaspokaja-
nie potrzeb klientów. 

J.T.  

26 sierpnia 2009 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Przelewicach odbyło 
się spotkanie  Gminnego Koła Pszczela-
rzy w Przelewicach (GKP).  W spotkaniu 
udział wzięli przedstawiciele Wojewódz-
kiego Związku Pszczelarzy w Szczeci-
nie, Wójt Gminy Przelewice Marek Ki-
bała i członkowie GKP w Przelewicach. 
Prowadzący spotkanie Prezes GKP Ol-
gierd Kustosz przedstawił tematykę ze-
brania, a następnie omówił szczegółowo 
następujące sprawy:  

1. Zadrzewienie i zakrzewienie dróg 
gminnych i miejsc wymagających nasa-
dzeń. 

2. Problem wycinki drzew i konserwa-
cji istniejącego drzewostanu. 
Stała informacja o zagrożeniach dla 
pszczół, wypływających z niewłaściwe-
go stosowania środków ochrony roślin. 

Ponadto Prezes dokonał projekcji filmu 
pt. „Milczenie pszczół” oraz przedstawił 
wstępną wersję projektu pt. „My dla 
pokoleń”, którego głównym celem jest 
nawiązanie współpracy ze szkołami  
z terenu gminy Przelewice w zakresie 
edukacji ekologicznej. Patronat nad pro-
jektem zaproponowano Wójtowi Gminy 
Przelewice. Warto dodać, że aktualnie 
GKP realizuje projekt ze środków pu-
blicznych Gminy Przelewice z zakresu 
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego. W dalszej 
części spotkania odbyła się dyskusja  
i wymiana poglądów oraz doświadczeń 
na temat pracy przy pszczołach, sprzeda-
ży miodu, a także o występujących obec-
nie zagrożeniach dla rodzin pszczelich. 
Wójt Gminy Przelewice w swym wystą-
pieniu podkreślił, jak ważna jest świado-

mość ekologiczna, pomagająca zapobie-
gać degradacji środowiska, w którym 
żyjemy oraz zapewnił o wsparciu ze 
swej strony, inicjatyw podejmowanych 
przez GKP. Dodał, że pszczoły pełnią 
jedną z najważniejszych ról w środowi-
sku naturalnym.  Niestety z dokonanych 
ustaleń wynika, że niekontrolowany po-
stęp techniczny doprowadził do skaże-
nia, a przez to do degradacji środowiska 
naturalnego. To przede wszystkim rolnik 
musi zrozumieć, że pszczoła jest jego 
przyjacielem, a nie wrogiem. Ponadto 
ważnym działaniem w kierunku stworze-
nia lepszych warunków dla rozwoju ro-
dzin pszczelich na terenie gminy jest 
stworzenie w każdym sołectwie planu 
nasadzeń w ścisłym uzgodnieniu z GKP.  

A.G.  

NOWE FIRMY W POWIECIE PYRZYCKIM 

SPOTKANIE INFORMACYJNE GMINNEGO KOŁA PSZCZELARZY 
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W piątek 7 sierpnia 2009 r. 
mieszkańcy Domu Pomocy Spo-

łecznej z Żabowa i Pyrzyc uczestni-
czyli w spotkaniu integracyjnym w Do-
mu Pomocy Społecznej w Śniatowie, 
które odbyło się pod hasłem „Piosenka 
jest dobra na wszystko”. Na gości cze-
kało wiele atrakcji: występy mieszkań-
ców zaproszonych Domów Pomocy 
Społecznej, występ zespołu greckiego 
oraz przejażdżka dorożką konną.  
Mieszkańcy DPS z Żabowa wraz z pra-
cownikami śpiewali piosenki – szanty. 
Liczne występy artystyczne oraz smacz-
na kuchnia pozwoliły wszystkim spę-
dzić w miłej atmosferze piątkowy dzień. 
Wspaniała zabawa i oczywiście sło-

neczna pogoda oraz dobry humor dopi-
sywały wszystkim podczas całej Biesia-
dy. Korzystając z okazji, że biesiada 
odbywała się w miejscowości położonej 
w pobliżu nadmorskich plaż, mieszkań-

cy mieli okazję pojechać do pięknej 
miejscowości - Dziwnówek. Pogoda 
dopisywała im w trakcie całej wyprawy. 
Mieszkańcy chętnie zażywali słonecz-
nych oraz morskich, słonych kąpieli. 
Wszyscy byli bardzo szczęśliwi, spacer 
po morskiej plaży stał się największą 
atrakcją całego wyjazdu, okazało się, że 
niektóre osoby nad Morzem Bałtyckim 
były po raz pierwszy.  Jednak musiała 
nadejść chwila powrotu do Domu, 
wszyscy uczestnicy dopytywali się, 
kiedy ponownie będzie zorganizowany 
następny wyjazd. Wspomnieniom Bie-
siady w Śniatowie i pobytu nad morzem 
nie było końca.  

DPS 

W dniu 16 września 2009 
roku Rada Gminy Bielice 
przyjęła jednogłośnie uchwałę 
dotyczącą przyjęcia herbu i flagi 
Gminy Bielice. Gmina, po wie-
loletnich staraniach, otrzymała 
pozytywną opinię Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji o projekcie tych symboli. 
Projekt jest zgodny z zasadami 
heraldyki i weksykologii oraz  
z miejscową tradycją historycz-
ną. Herb przedstawia, w czerwo-
nym polu, srebrnego lisa wspiętego na tylnych łapach, trzy-
mającego złoty pastorał ze srebrnym welonem. Flagą jest płat 
podzielony na trzy pionowe pasy, z których środkowy czer-

wony, jest dwukrotnie szerszy od białego pasa czołowego  
i zewnętrznego. W pasie środkowym znajduje się herb.  

UG Bielice 

Danuta Antoszewska - dyrektor SP  
w Starym Przylepie i Ireneusz Szymań-
ski – wójt Gminy Warnice uczestniczy-
li w VIII Ogólnopolskiej Konferencji 
„Szkoły dla Ekorozwoju 
2009”, która odbyła się 
7 września 2009 r. we 
Wrocławiu. Celem kon-
ferencji było podsumo-
wanie ogólnopolskiego 
Programu Szkoły dla 
Ekorozwoju, w który  
w ciągu ostatnich 8 lat 
zaangażowało się na 
różnych etapach jego 
realizacji kilkaset szkół 
z całej Polski. Podczas 
konferencji zostali uho-
norowani najaktywniejsi 
uczestnicy programu, 
którzy stali się liderami 
lokalnymi w swoich regionach, a szkoły 
- Lokalnymi Centrami Aktywności Eko-
logicznej, aktywizującymi i inspirujący-
mi mieszkańców do podejmowania 
działań wpływających na poprawę jako-
ści życia, a ich doświadczenia mogą być 
wykorzystane przez innych zarówno  
w regionie jak i w całej Polsce.  Wrę-

czono 17 wyróżnień 
międzynarodowych - 
Zielona Flaga i 29 cer-
tyfikatów Lokalnego 
Centrum Aktywności 
Ekologicznej. I właśnie 
wśród tych 29 szkół 
była szkoła ze Starego 
Pr z ylepu.  Szkoła  
w Starym Przylepie 
uczestniczyła w projek-
cie „Aktywna młodzież 
naszą przyszłością, czy-
li Szkoły dla Ekoro-
zwoju według metodo-
logii zarządzania prze-

strzenią publiczną” . W realizacji projek-
tu brała udział cała społeczność szkolna 
(uczniowie, nauczyciele, pracownicy, 
rodzice) oraz nasi sponsorzy i sojuszni-
cy. Wszyscy pracowali ciężko i skutecz-
nie. Opłacało się, osiągnęli śmy wielki 
sukces. Szkoła spełniła wszystkie kryte-
ria i tym samym otrzymała certyfikat 

„Lokalne Centrum Aktywności Ekolo-
gicznej” (certyfikat nr 20/20009/
LCAE), a Danuta Antoszewska i Moni-
ka Sikorska - podziękowanie w ramach 
programu dla ekorozwoju za pełnienie 
roli lidera działań na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju poprzez pomoc szkole 
w budowaniu LCAE w roku szkolnym-
2008/2009. Szkoła oprócz certyfikatu 
otrzymała nagrodę - skaner. Ponadto 
niebawem odbierze 11 opraw Softline 
oraz 24 świetlówki energooszczędne  
w ramach wdrożenia, które wynikło  
z audytu przeprowadzonego 26 sierpnia 
2009 roku przez Fundację Partnerstwo 
dla Środowiska w ramach wyżej wy-
mienionego projektu.  Wartość wdroże-
nia 1039,15 zł. Wielkie podziękowania 
należą się tym wszystkim, którzy ak-
tywnie uczestniczyli w realizacji projek-
tu, a największe Monice Sikorskiej – 
koordynatorowi szkolnego projektu. 
Dziękujemy Wiktorowi Tołoczko – 
Staroście Pyrzyckiemu i Romanowi 
Piwoni za pomoc okazaną naszej szko-
le. 

UG Warnice 

CERTYFIKAT "LCAE" DLA 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W STARYM PRZYLEPIE  

Z WIZYT Ą W DPS W ŚNIATOWIE 

HERB I FLAGA GMINY BIELICE 
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ZŁAZ TURYSTYCZNY 

Dnia 12 września 2009 r. odbył się II Złaz Turystyczny 
Ziemi Przelewickiej, zorganizowany przez Przelewickie 
Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy Szanse”. Uczestni-
cy (uczniowie gminnych szkół podstawowych i gimnazjum) 
wyruszyli z trzech miejscowości: Kluk, Rosin i Przywodzia. 
Słoneczna pogoda i atmosfera „złotej polskiej jesieni” sprzyja-
ły wędrówce. Na mecie, czyli w gimnazjum przelewickim, 
uczestnicy złazu posilili się pysznym żurkiem i kiełbaskami  
z grilla. Potem, w doskonałych humorach i w duchu rywaliza-
cji, młodzi wędrowcy musieli wykazać się wiedzą na temat 
naszej gminy i sprawdzić się w konkurencjach sportowych. 
Każda grupa zaprezentowała samodzielnie ułożoną piosenkę 
lub wiersz o tematyce turystycznej, po czym nastąpiło ogłosze-
nie wyników i wręczenie dyplomów, pamiątkowych zdjęć  
i słodkich prezentów. „Do zobaczenia za rok” mówili uśmiech-
nięci „złazowcy” żegnając się. 

E.K 

"Rzeczpospolita" już po raz jedenasty 
wybrała najlepsze samorządy. Nad ich 
wyborem czuwała kapituła składająca 
się z przedstawicieli instytucji i środo-
wisk od lat współpracujących z samo-
rządami. Na jej czele kolejny już raz 
stanął prof. dr hab. Jerzy Buzek. W te-
gorocznej edycji rankingu w gronie 
laureatów znalazła się Gmina Przelewi-
ce. Ranking samorządów przeprowa-
dzony został w dwóch etapach w opar-
ciu o trzy kategorie tj. miasta na pra-
wach powiatu, pozostałe gminy miej-
skie i miejsko-wiejskie oraz gminy 
wiejskie. W pierwszym etapie wybrano 
miasta i gminy, które w najlepszy spo-
sób zarządzały swoimi finansami  
w latach 2005-2008, a także najwięcej 
inwestowały tj. 464 samorządy, które 
zostały zakwalifikowane do drugiego 
etapu. W tym gronie znalazły się 64 
miasta na prawach powiatu, 200 pozo-
stałych miast i gmin miejsko-wiejskich 
oraz 200 gmin wiejskich, w tym także 
nasza gmina. Kwalifikując poszczegól-
ne samorządy do drugiego etapu brano 
pod uwagę m.in. wartość środków unij-
nych w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca, które w latach 2006-2008 wpły-
nęły na rachunek budżetu gminy, zadłu-
żenie samorządu w stosunku do docho-

dów w latach 2005-2008, dynamikę 
wzrostu dochodów własnych w latach 
2005-2008, relację nakładów inwesty-
cyjnych do przyrostu zadłużenia w la-
tach 2005-2008, dynamikę wzrostu wy-
datków ogółem na jednego mieszkańca 
w wybranych działach w poszczegól-
nych latach 2005-2008, transport, łącz-
ność i ochronę środowiska. Następnie 
do wybranych gmin przesłane zostały 
ankiety składające się z 15 pytań. An-
kieta zawierała pytania m.in. o liczbę 
złożonych wniosków o dofinansowanie 
organizacji pozarządowych w latach 
2005-2008, wysokość udziału wydat-
ków na promocję w latach 2007 i 2008, 
wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca w latach 2005-
2008, wyniki testu szóstoklasistów oraz 
gimnazjalistów w 2008 i 2009 roku, czy 
(i od kiedy) urząd funkcjonuje zgodnie 
z normą ISO. Osiągnięty poziom wska-
zanych powyżej kryteriów pozwolił 
Gminie Przelewice na zajęcie 73 miej-
sca w rankingu. Warto dodać, że Gmina 
Przelewice po raz pierwszy zakwalifi-
kowała się do Rankingu Samorządów. 
To duży sukces i wyróżnienie dla naszej 
gminy! 

A.G.  

BEZPIECZNA I WYGODNA DROGA  
DO SZKOŁY 

Od początku roku szkolnego uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Żukowie wchodzą do niej korzystając z no-
wo położonego chodnika z kostki brukowej. Jest ona znacz-
nie estetyczniejsza i praktyczniejsza od poprzedniego betono-
wego podejścia, które ulegało korozji. Ponadto powstał par-
king, który znacznie zwiększy bezpieczeństwo dzieci, ponie-
waż do tej pory samochody parkowane były na poboczach 
drogi w nieuporządkowany sposób. Inwestorem była Gmina 
Przelewice, która wybudowała chodniki i parking systemem 
gospodarczym. Do robót zaangażowano pracowników inter-
wencyjnych, a jedynie materiały dostarczane były przez ze-
wnętrzną firmę. Takie rozwiązanie pomaga zaoszczędzić 
sporo pieniędzy, a dodatkowo aktywizuje osoby bezrobotne  
z terenu naszej gminy. Ze względu na oszczędności planowa-
ne są kolejne inwestycje tego typu. 

E.K. 

GMINA PRZELEWICE  
W GRONIE LAUREATÓW  

RANKINGU SAMORZ ĄDÓW 
„RZECZPOSPOLITEJ” 2009 
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Podczas wakacji dzieci z Domu Dziecka 
w Czernicach uczestniczyły w wypoczyn-
ku w niemieckim ośrodku rezerwatu kra-
jobrazowego „Brohmer Berge”, położo-
nego na południowym wschodzie kraju 
z w i ą z k o w e g o  M e k l e m b u r g i -
Przedpomorza. Grupa wypoczywała ra-
zem z rówieśnikami z Trzcińska Zdrój 
oraz z Niemiec, w miejscowości Gehren, 
otulonej stokami tego rezerwatu, będącej 
zarazem punktem wyjściowym do świata 
natury. Doskonale wyposażony ośrodek, 
pełniący funkcję edukacji ekologicznej, 
stanowił miejsce wypoczynku i codzien-
nej konfrontacji z naturą. Wychowanko-
wie uczestniczyli w Olimpiadzie Sporto-
wej oraz w różnorodnych wycieczkach 

poza Gehren.   
Zwiedzali ZOO w Ucermünde oraz Pese-
walku. Korzystali także z basenu oraz 
spotkali się z dziećmi ze Strasburga, 
uczestnicząc w różnorodnych warszta-
tach. Często jeździli na wycieczki rowe-
rowe zwiedzając okolicę. Wszelkie atrak-
cje i doskonała zabawa to ponownie za-
sługa Rolanda Brauchlera, nauczyciela 
wychowania fizycznego. Dzieci podzię-
kowały organizatorowi wręczając mu 
własnoręcznie przygotowane prezenty. 

M.Z. 

W pierwszą sobotę września odbył się  
w Lipianach I Spęd Rolny zorganizowa-
ny przez Stowarzyszenie Rozwoju Li-
piańskich Wsi oraz Miasto i Gminę Li-
piany. Impreza miała miejsce na ponad 
pięciohektarowym polu członka stowa-
rzyszenia Dariusza Janika. Mimo nie-
sprzyjającej aury miłośnicy rolnictwa 
spotkali się, aby wspólnie świętować, nie 
tylko zakończe-
nie plonów, ale  
i rywalizować  
w konkurencjach 
s p r a wn oś c i o -
wych. Uroczyste-
go otwarcia, tuż 
po godzinie dwu-
nastej, dokonali: 
Burmistrz Miasta 
i Gminy Lipiany 
Krzysztof Bogu-
szewski, Prze-
wodniczący Ra-
dy Miejskiej w Lipianach Mariusz Marek 
Przybylski oraz prezes stowarzyszenia 
Bogdan Sawa. Na spędzie nie zabrakło 
także przedstawicieli władz naszego wo-
jewództwa i powiatu. Przy dźwiękach 
pyrzyckiej kapeli ludowej zwiedzający 
mogli odwiedzić stoiska: Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Agencji Rynku Rolnego, Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Barzkowicach, 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  
w Pyrzycach, których przedstawiciele 
udzielali fachowych porad. Nie zabrało 
także straganów z poczęstunkiem, m.in.  
z pajdą wiejskiego chleba ze smalcem  
i kiszonym ogórkiem, ciastem, owocami 
z gospodarstwa państwa Gołębiewskich, 
a także złocistym miodem z pasieki 
pszczelarza Józefa Atroszko z Gozdowic. 
Podczas imprezy rolnicy rywalizowali ze 
sobą w konkurencjach sprawnościowych. 

Ogromne emocje wzbudził konkurs orki, 
którego zwycięzcą został Dawid Hatłas  
z Mechowa. Krzysztof Więckowski  
z Mielęcinka zdobył pierwsze miejsce  
w konkursie na najstarszy sprawny cią-
gnik rolniczy na spędzie. Dawid Hatłas 
okazał się najlepszy również w rąbaniu 
drewna i zwyciężył w konkurencji drwali. 
Mieszkańcy Gminy Lipiany rywalizowali 

ze sobą o miano 
s pę d o w e g o 
stromngmana. 
P a w e ł 
„D om i n a t or ” 
A u g u s t yn i a k  
z Wołczyna 
z d o m i n o w a ł 
zawody agro-
strong i uzyskał 
miano najsil-
n i e j s z e g o .  
Z kolei Dariusz 
„Daro” Marci-

niak okazał się zwycięzcą konkursu rato-
wania „tonącego”. Konkurencje zręczno-
ściowe czekały również na najmłodszych 
uczestników spędu. W zbijaniu kręgli 
mistrzem okazał się Łukasz Staszkiewicz. 
Adrian Human zwyciężył w slalomie  
z przyborami, natomiast Marek Janik 
zajął pierwsze miejsce w strącaniu kanek. 
Podsumowaniem imprezy był wieczorny 
koncert lipiańskiego zespołu PROYEKT 
w składzie: Małgorzata Tomaszkiewicz  
i Ireneusz Rębacz, którzy rozbawili przy-
byłych na spęd gości znanymi przebojami 
polskiej piosenki.  

Stowarzyszenie oraz Gmina Lipiany dzię-
kują wszystkim, którzy włączyli się  
w organizację I Spędu Rolnego. 

UMiG Lipiany 

TURNIEJ MIAST  
LIPIANY – WIETZENDORF 

 
W dniach 21- 23 sierpnia w Li-

pianach odbył się kolejny Turniej 
Miast Lipiany - Wietzendorf,  
z udziałem gości z niemieckiej, part-
nerskiej gminy. 

Zawody w plażowej piłce siatkowej 

Zawody w plażowej piłce nożnej 

Regaty wioślarskie 

Cross rowerowy po Półwyspie Stor-
czyków 

Największą atrakcją tegorocznego 
turnieju był koncert zespołu Truba-
durzy. 

WAKACJE W NIEMCZECH 

SPĘD ROLNY W LIPIANACH 
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W związku z rozpoczynającym się sezo-
nem grzybobrania Państwowy Powiato-
wy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach 
przypomina podstawowe zasady bez-
piecznego zbierania grzybów: 
Należy zbierać wyłącznie te grzyby, co 
do których nie mamy jakichkolwiek 
wątpliwości, że są jadalne (warto korzy-
stać z atlasów); 
Należy zbierać wyłącznie grzyby wyro-
śnięte i dobrze wykształcone, gdyż mło-
de owocniki, bez wykształconych cech 
danego gatunku są najczęściej przyczy-
ną tragicznych pomyłek; 
Początkujący grzybiarze powinni zbie-
rać wyłącznie grzyby rurkowe, ponie-
waż w tej grupie nie ma grzybów śmier-
telnie trujących i jest dużo mniejsze 
ryzyko zatrucia; 
Unikać błędnych metod rozpoznawania 
gatunków trujących (zabarwienie cebuli 
podczas gotowania, ciemnienie srebrnej 
łyżeczki, gorzki smak – gatunki śmier-

telnie trujące np. Amanita phalloides, 
Amanita verna mają przyjemny, słodka-
wy smak); 
Zbierać grzyby w przewiewne koszyki, 
w żadnym przypadku w reklamówki 
foliowe, bo powoduje to zaparzanie  
i przyspiesza psucie grzybów, nie prze-
chowywać świeżych grzybów ani po-
traw z grzybów zbyt długo;  
Nie należy zbierać grzybów w okoli-
cach skupisku odpadów tj. przy zakła-
dach produkcyjnych, jak również rosną-
cych w rowach lub na skraju lasu, przy 
drogach o dużym natężeniu ruchu - 
grzyby wchłaniają ze swego otoczenia 
metale ciężkie i inne zanieczyszczenia; 
Nie należy zbierać i niszczyć grzybów 
niejadalnych i trujących, gdyż wiele  
z tych gatunków jest pod ochroną i sta-
nowią one część ekosystemu. 

Żelazną zasadą każdego zbieracza grzy-
bów winno być: „Jeśli nie jestem całko-
wicie pewien czy dany grzyb jest jadal-
ny - zostawiam go w lesie”. Śmiertelnie 
trujący grzyb może mieć przyjemny 
zapach i łagodny smak. Nie wolno za-
pominać, że to właśnie głównie wśród 
grzybów z blaszkami pod kapeluszem 
występują gatunki śmiertelnie trujące. 
Dlatego grzyby te najlepiej wykluczyć  
z jadłospisu. W przypadku wystąpienia 
nudności, bólów brzucha, biegunki, 
skurczy mięśni, podwyższonej tempera-
tury, po spożyciu grzybów, należy wy-
wołać wymioty i jak najszybciej zgłosić 
się do lekarza. Pamiętajmy, że przy za-
truciach muchomorem sromotnikowym 
występuje faza pozornej poprawy, po 
której stan chorego gwałtownie się po-
garsza. Wezwany w porę lekarz może 
uratować życie! 

PSSE 

31 sierpnia 2009 r. w ostatni dzień wa-
kacji na pyrzyckim Orliku przy ZS Nr 2 
RCKU w Pyrzycach, na sportowo 
uczniowie pożegnali się z tegorocznymi 
wakacjami. Choć nie łatwo pogodzić się 
z myślą, że to już koniec letniej kaniku-
ły spora grupa chłopców, lubiących 
pokopać piłkę w dobrych humorach 
zjawiła się na odległej od centrum ulicy 
Młodych Techników. W sumie w zawo-
dach wzięły udział trzy zespoły. Grano 
systemem „każdy z każdym” 2 x 15 
minut.  Można było obejrzeć sporo cie-
kawych akcji oraz zagrań technicznych, 
których nie powstydziliby się piłkarze 
miejscowego „Sokoła”. Oglądano rów-

nież gole i piękne parady bramkarskie. 
Turniej, który przygotowali i prowadzili 
Jerzy Goclik i Piotr Olech, odbywał się 
pod patronatem Starosty Pyrzyckiego 
Wiktora Tołoczko, który ufundował 
puchary oraz medale dla najlepszych.   
Wyniki meczów: 
FC DĄBROWSKIEGO – NIKE  
 3:5  
NIKE – ADIDASY     
 9:3  
ADIDASY – FC DĄBROWSKIEGO 
 5:9  

Klasyfikacja końcowa: 
1. NIKE (kapitan Patryk Sieracki)  
2. FC DĄBROWSKIEGO (kapitan Pa-
tryk Dziubek)  
3. ADIDASY (kapitan Patryk Nawroc-
ki)        
Najlepsi strzelcy: 
1. Patryk Sieracki   – 6 bramek 
2. Maciej Kamiński   – 5 bramek 
3. Kacper Szlaski   – 4 bramki 
4. Mateusz Żółkiewicz  – 3 bramki 

P.O. 

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Tu-
rystyki i Promocji Starostwa 
Powiatowego oraz Powiatowy 
Międzyszkolny Ośrodek Spor-
towy w Pyrzycach zorganizo-
wał wyjazd dla ponad  
50-osobowej ekipy uczniów  
i nauczycieli w-f na Między-
narodowy Miting Lekkoatle-
tyczny Pedro’s Cup Szczecin 
2009, który odbył się 15 wrze-
śnia 2009 r. w Szczecinie na 
stadionie im. Wiesława Ma-
niaka.  Bilety na tę prestiżową 
imprezę rozeszły się jak świe-
że bułeczki, ale dzięki Jerze-
mu Goclikowi udało się je 
zdobyć. Wszyscy z zapartym 
tchem obserwowaliśmy jak 
biegają, skaczą i rzucają najlepsi lekko-
atleci. Od obecności mistrzów olimpij-
skich i mistrzów świata, aż kręciło się  
w głowie. Kilka konkurencji stało na 
bardzo wysokim poziomie, padały re-

kordy stadionu, przekraczano kolejne 
bariery. Głównym punktem mitingu 
Pedro’s Cup 2009 był bieg na 100 me-
trów mężczyzn z Asafą Powellem na 
czele, który oczywiście zwyciężył  

z doskonałym czasem 9,82 s!  
Z polskich lekkoatletów 
zwycięstwa odnieśli: 
Szymon Ziółkowski  
w rzucie młotem, Anna Ro-
gowska w skoku o tyczce, 
Sylwester Bednarek w skoku 
wzwyż, Artur Noga w biegu 
na 110 m przez płotki oraz 
Mateusz Demczyszak w biegu 
na 1500 m. Nasi uczniowie  
i nauczyciele mieli okazję zo-
baczyć z bliska wielu mi-
strzów, robiono zdjęcia, zbie-
rano autografy, były uściski 
dłoni. W drodze powrotnej  
w autokarze – mimo późnej 
pory – trwały ożywione roz-
mowy o mitingu, wymieniano 

się autografami, podziwiano zdjęcia  
z imprezy. Za rok znowu Perdo’s Cup  
i znowu w Szczecinie, czas szybko mi-
ja, więc do zobaczenia w 2010 roku.   
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CZAS NA GRZYBOBRANIE 

PEDRO’S CUP 2009 

POŻEGNANIE WAKACJI 2009 
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Urząd Gminy w Przelewicach serdecznie zaprasza do udziału 
w Konkursie na najciekawsze zdjęcie pn. „Odkrywanie Natu-
ralnych Skarbów Gminy Przelewice”. Każdy uczestnik może 
nadesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora do 
2 fotografii, które obejmują dowolne miejsca, obiekty lub 

pejzaże z trenu gminy Przelewice. Regulamin oraz dodatkowe 
informacje na temat Konkursu są dostępne na stronie interne-
towej: www.przelewice.pl oraz w siedzibie Organizatora. Ter-
min składania prac upływa 30 października 2009 r. 

W związku z rozpoczęciem no-
wego roku szkolnego oraz możli-

wością wzrostu zagrożenia szerze-
nia się zakażeń nowym wirusem  
A(H1N1) Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Pyrzycach informu-
je o podstawowych zasadach profilakty-
ki, które mogą chronić przed zachoro-
waniem.  
Grypa sezonowa -  jest ostrą chorobą 
wirusową, która przenosi się drogą kro-
pelkową, bądź też przez kontakt bezpo-
średni z zakażoną osobą lub ze skażony-
mi powierzchniami. Pamiętać należy, że 
wirusy grypy, w tym również wirus  
A(H1N1)v, poza organizmem żywym 
mogą przetrwać jedynie kilka godzin 
(średnio 2-3 godziny). Charakterystycz-
ny jest dla niej gwałtowny początek.  
W ciągu około 24-48 godzin od zakaże-
nia pojawiają się pierwsze objawy: wy-
soka gorączka, nawet do 39,5° C, dresz-
cze, bóle mięśniowo-stawowe, ból gar-
dła, ból głowy, kaszel, ogólne osłabie-
nie i katar. U niektórych chorych, 
zwłaszcza u dzieci może wystąpić bie-
gunka i bóle brzucha. Nowa grypa  
A(H1N1)v- jest chorobą układu odde-
chowego, która przenosi się również 
drogą kropelkową bądź przez kontakt 
bezpośredni z zakażoną osobą lub ze 
skażonymi powierzchniami i wywołuje 
podobne objawy jak grypa sezonowa. 
Pierwsze przypadki zakażenia wirusem 
grypy typu A(H1N1)v potwierdzono  
w krajach Ameryki Północnej (Meksyk 
i USA). W Polsce pierwszy przypadek 
zakażenia potwierdzono w dniu 6 maja 
2009 r. u osoby dorosłej, która powróci-
ła z USA. 
Zalecenia dotyczące zdrowego stylu 
życia wpływające na potęgowanie  
i umacnianie zdrowia: 
1. Odpowiedni ubiór. Dzieci i młodzież 
powinny ubierać się odpowiednio do 
pogody, tak by organizm nie przegrze-
wał się i nie pocił podczas wysokich 
temperatur na zewnątrz i wewnątrz po-
mieszczeń np. w domu, w szkole i in-
nych. Nie należy również pozwolić na 
to, by organizm został wyziębiony pod-
czas niskich temperatur i niekorzystnej 
aury. Należy zadbać o odpowiedni ubiór 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
okrycie głowy, okrycie tułowia (okolice 
nerek), a także na ciepłe i nieprzemakal-
ne obuwie. 

2. Urozmaicona dieta bogata w składni-
ki odżywcze, witaminy i minerały.  
W diecie wzmacniającej odporność nie 
powinno zabraknąć białka, szczególnie 
zawartego w chudym mięsie, drobiu, 
rybach, jajach i serach. Szczególną rolę 
odgrywają tu także witaminy: C, A, E 
zawarte przede wszystkim w świeżych 
owocach i warzywach oraz witamina D, 
która jest produkowana pod wpływem 
promieniowana słonecznego padającego 
na skórę. Istotne są też składniki mine-
ralne takie jak cynk, żelazo, magnez, 
selen. W diecie nie powinno zabraknąć 
błonnika. Bardzo ważne jest, aby dzieci 
i młodzież spożywały przed wyjściem 
do szkoły śniadanie, II śniadanie  
w szkole oraz ciepły posiłek na obiad  
w szkole lub po powrocie do domu. 
Kolacja powinna być lekkostrawna, 
spożywana minimum 2 godziny przed 
snem.  
3. Aktywność fizyczna i zabawa. Zaleca 
się, aby codziennie, niezależnie od po-
gody, spędzać przynajmniej godzinę na 
powietrzu. Należy zachęcać dzieci  
i młodzież do jak najczęstszej aktywno-
ści fizycznej. W okresie wzrostu i roz-
woju młodych osób należy unikać zbyt 
forsownych, mocno obciążających spor-
tów. 
4. Sen i odpoczynek. Nic tak nie regene-
ruje i nie wzmacnia sił organizmu, a co 
za tym idzie również odporności, jak 
właściwa ilość snu, w wywietrzonym 
wcześniej pomieszczeniu. Optymalna 
dawka nocnego odpoczynku w przypad-
ku dzieci i młodzieży w wieku szkol-
nym jest większa niż u dorosłego i wy-
nosi 9-11 godzin na dobę. 
5. Higiena. Należy utrzymywać higienę 
osobistą i otoczenia. Zmieniać regular-
nie bieliznę osobistą oraz pościel. Waż-
ne jest również systematyczne wietrze-
nie pościeli. Ponadto należy mieć przy 
sobie zawsze jednorazowe chusteczki 
higieniczne, w miarę potrzeby, oczysz-
czać nos z wydzieliny. 
Profilaktyka grypy w domu: 
• obserwacja domowników wykazują-
cych objawy grypopodobne, w przypad-
ku wystąpienia objawów u domowni-
ków należy skontaktować się z leka-
rzem rodzinnym i pozostać w domu; 
• mycie rąk mydłem pod bieżącą, ciepłą 
wodą przez 20-30 sekund, także między 
palcami, pokazanie małym dzieciom, 

jak należy to robić; 
• zadbanie, by dziecko zawsze miało 
przy sobie jednorazowe chusteczki hi-
gieniczne do nosa; 
• zasłanianie nosa jednorazową chus-
teczką higieniczną podczas kichania  
i ust podczas kasłania, wyrzucanie jej 
do kosza po jednorazowym użyciu; 
• w przypadku braku jednorazowych 
chusteczek kichanie i kasłanie w rękaw  
w okolicy łokcia, a nie w dłonie; 
• unikanie przebywania wśród ludzi, 
którzy wykazują objawy grypopodobne; 
• aktywne spędzanie czasu wolnego  
z dziećmi na świeżym powietrzu; 
• wietrzenie zamkniętych pomieszczeń  
3-4 razy dziennie, każdorazowo przez 
10 minut; 
• dbanie o porządek w mieszkaniu, 
szczególnie w kuchni i łazience. 
Działania podczas występowania zacho-
rowań: 
• w przypadku zachorowania na grypę 
pozostać w domu i skontaktować się  
z lekarzem, o sposobie i czasie leczenia 
pacjenta zadecyduje lekarz; 
• w czasie kaszlu lub kichania zakrywać 
nos i usta jednorazową chusteczką hi-
gieniczną, którą po użyciu należy wy-
rzucić do kosza, a ręce umyć starannie 
pod bieżącą, ciepłą wodą z mydłem; 
• unikać dotykania palcami ust, nosa  
i oczu; 
• w rozmowie unikać bliskich kontak-
tów z rozmówcą; 
• zaniechać uścisków dłoni, pocałun-
ków itp.; 
• poza szkołą unikać przebywania  
w miejscach skupisk ludzi (typu: kino, 
dyskoteka, centrum handlowe, hala 
sportowa itp.), a w szczególności maso-
wych zgromadzeń oraz uprawiania 
sportów kontraktowych; 
•na podstawie informacji otrzymanych  
w szkole, przestrzegać podstawowych 
zasad higienicznych nie tylko podczas 
przebywania w szkole, ale również we 
wszystkich sytuacjach pozaszkolnych. 
Szczegółowe zalecenia dotyczące profi-
laktyki grypy znajdują się na stronie 
internetowej PSSE w Pyrzycach  
http://pssepyrzyce.pis.gov.pl. 

PSSE 

PROFILAKTYKA GRYPY SEZONOWEJ I NOWEJ GRYPY A(H1N1)v  

KONKURS Z NAGRODAMI 


